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LAS operacije v obravnavi in izvajanju ter zaključene operacije
Najava Javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Izbor dogodkov v veselem decembru

Razvoj podeželja

5 Operacije LAS v izvajanju in obravnavi
7 Šentjurski Zgornji trg še lepši
9 Igrivo stičišče v Vitanju
10 Odprto učno okolje za vse generacije v Slovenskih Konjicah
12 Pot med krošnjami Pohorje na Rogli
13 Digitalna Dobrna

KOLOFON
Odgovorni urednik: Zlatko Zevnik
Uredniški odbor: Franc Leskovšek, Marija Švent,
Irena Cehtl, Klara Šibanc Korošec, Martina Ljubej,
Romana Holobar, Milena Slatinek, Suzana Zupančič
Firer, Maša Jazbec, Rajko Antlej
Oblikovanje, postavitev in prelom: Rajko Antlej
Izdajatelj: Razvojna agencija Kozjansko za Lokalno
akcijsko skupino »Od Pohorja do Bohorja«

15 Izbor dogodkov na območju LAS v veselem decembru

Avtorji besedil: Razvojna agencija Kozjansko, občinske uprave občin LAS »Od Pohorja do Bohorja«,
Marija Švent, Petra Gregorc, Ljudmila Sevšek, Urška
Vedenik, Ida Horvat
Fotografije: arhiv Razvojne agencije Kozjansko, arhiv
občin, Stanko Horvat, Emilija Hren Dečar, Ljudmila
Sevšek
Kontaktni podatki uredništva: Lokalna akcijska
skupina »Od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija
Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, telefon: (03) 747 13 02, telefaks: (03) 747 13 06,
e-pošta: info@las-pohorje-bohor.si

Brezplačni izvod prejmejo vsa gospodinjstva v občinah
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.
Tisk: Papirna galanterija Ferlež
Naklada: 17.700 izvodov
Časopis POB je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu RS za kulturo pod zaporedno številko 1873.
Za vsebino je odgovoren vodilni partner LAS
»Od Pohorja do Bohorja« – Razvojna agencija
Kozjansko. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
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Javni poziv
20 Najava javnega poziva

LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Spoštovani,
Ob koncu leta vsi pripravljamo ocene opravljenega oz. delamo načrte za naslednje(a)
leta. Tudi letos ne bo nič drugače.
V našem LAS-u smo z opravljenim delom
lahko zadovoljni. Izpeljani so bili razpisi in
kar nekaj projektov je bilo uspešno izvedenih
tudi s pomočjo tako pridobljenih sredstev.
Struktura prijav pa žal še vedno kaže, da so
se v preteklem obdobju na razpise prijavljali
predvsem »veliki igralci«, občine, javni zavodi, firme. To ni ravno poslanstvo LAS-a. Ti
naj bi spodbujali udejanjanje idej »od spodaj
navzgor« kot radi imenujemo delovanje posameznikov, društev, nevladnih organizacij
...
Osebno dvomim v to, da omenjeni nimajo
idej, ki čakajo na udejanjenje, pač pa je oz. je
bil problem v obsežni in velikokrat birokratsko zapleteni dokumentaciji. Tu je bilo uvedenih nekaj poenostavitev, ki bodo olajšale
izpeljavo projektov v prihodnje. Tudi sredstva za izvedbo razpisov so na voljo. Tako za
ustvarjanje delovnih mest, za dvig lokalne samooskrbe, izboljšanje infrastrukture, varstvo
okolja in večjo vključenost mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin. V pripravi je razpis
in že začetek leta vsem obeta obilico dela s
prijavami.
Vemo, da se da marsikaj lažje izpeljati v sodelovanju. Tudi to je dodatna priložnost za
vse. Prepričan sem, da bo to celo eden od
velikih argumentov pri odločanju za izpeljavo idej.

Osnovne značilnosti LAS
»Od Pohorja do Bohorja«
Obsega območje 7 občin:
Dobje, Dobrna, Oplotnica,
Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanje, Zreče.
Velikost območja: 528,9 km2.

Korajža velja!
Želim vam vse dobro v prihajajočem letu in
obilo uspešnih prijav.
Zlatko Zevnik
Predsednik LAS

Število prebivalcev: 49.181.
Ustanovitelji LAS: javni (občine,
javne institucije ...), ekonomski
(podjetja, kmetije ...) in zasebni
sektor (društva, posamezniki).
LAS ima svojo Strategijo lokalnega razvoja.
Članstvo v LAS je odprto.

| december 2019 | stran 3

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »OD POHORJA DO BOHORJA«

Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja do Bohorja«, ki zajema območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske
Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, je s strani
Koordinacijskega odbora CLLD pridobila
pozitivno mnenje na strategijo lokalnega
razvoja (SLR) za programsko obdobje 20142020.

Delež članov LAS po sektorjih
18%

S tem je LAS »Od Pohorja do Bohorja« potrjena in upravičena do koriščenja sredstev
iz dveh skladov, Evropskega Kmetijskega
Sklada za Razvoj Podeželja – EKSRP ter
Evropskega Sklada za Regionalni Razvoj
– ESRR.

Ekonomski sektor
(podjetja, kmeje)

35%

Javni sektor (občine, javni
zavodi)

Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja
do Bohorja« za obdobje
2014–2020:

•

•

•

ustanovljena 27. avgusta 2015,

Zasebni sektor (društva,
fizične osebe itd.)

47%

•

vključene občine: Dobje, Dobrna,
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanje, Zreče,
45 podpisnikov Pogodbe o ustanovitvi
in delovanju LAS,
102 člana LAS (zasebni sektor 48, ekonomski sektor 36, javni sektor 18),

•
•
•

predsednik LAS Zlatko Zevnik, podpredsednica Majda Polutnik,
spletna stran LAS:
www.las-pohorje-bohor.si,
vodilni partner Razvojna agencija Kozjansko.

Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
V programskem obdobju 2014–2020 se
ukrep Leader izvaja kot del skupnega pristopa CLLD.

CLLD = lokalni razvoj,
ki ga vodi skupnost
Podlago za pripravo in izvajanje SLR predstavlja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD).
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, se izvaja
skozi naslednje podukrepe:
• podpora za izvajanje operacij v okviru
SLR, ki ga vodi skupnost,
• priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS in
• podpora za tekoče stroške in stroške
animacije.
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Podpora za tekoče stroške in
stroške animacije
Sofinanciranje tekočih stroškov,
nastalih pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem LAS ter
sofinanciranje stroškov animacije
območja LAS.

Dejavnosti sodelovanja LAS
Sofinanciranje stroškov LAS, ki
nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja med
LAS.

Podpora za izvajanje operacij
Sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij lokalnih
akterjev in LAS.
Operacije morajo biti izvedene
na upravičenem območju LAS.
Operacije morajo prispevati k
uresničevanju ciljev, določenih v
SLR.
LAS predvidoma enkrat letno
objavi javni poziv.

Operacije LAS, ki so v izvajanju, obravnavi ali zaključene
Končane in izvedene operacije, potrjene na 1. JP LAS v letu 2016 za
sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
•
•
•

Ramnas d.o.o., Doživljajsko igrišče s
postavitvijo sanitarne enote za invalide,
Razvojna agencija Kozjansko, Na Turo
Pohorje Bohor – inovativen integralen
destinacijski produkt,
LTO Rogla-Zreče, GIZ, Užij Okuse
Rogle – Nadgradnja razvoja in trženja
blagovne znamke Okusi Rogle.

V izvajanju je še operacija:
• Irena Smogavc, dopolnilna dejavnost na
kmetiji, Dvig kvalitete bivanjskih pogojev z izgradnjo nastanitvenih kapacitet
za osebe s posebnimi potrebami in osebe iz ranljivih skupin.

Končane in izvedene operacije, potrjene na 1. JP za izbor operacij v
letu 2017 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
•
•
•
•
•

•
•
•

Unitur d.o.o., Medgeneracijski vadbeni
park na prostem – 1. faza,
LTO Rogla – Zreče GIZ, Tur-infomat
- Inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih,
RA Kozjansko, Živeti v mestu je zdravo,
Občina Vitanje, Vitanjska pitna voda,
Občina Slovenske Konjice, Vključevanje ranljivih skupin k aktivnemu delovanju v urbanem naselju Slovenske Konjice z zgodbami Zdenke Serajnik,
Občina Dobrna, Medgeneracijska točka v parku Dobrna,
Vojko Korošec s.p., Vztrajno na poti
trajnosti,
Občina Zreče, Druži nas vlak pod Po-

•

horjem,
Občina Šentjur, Ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega
prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem
trgu.

Nekatere izmed navedenih operacij so že
prejele sofinancerska sredstva, druge še čakajo na dokončne potrditve oddanih zahtevkov in poročil.

Končane in izvedene operacije, potrjene na 1. JP LAS v letu 2018 za
sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
•

Občina Vitanje, Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, z ureditvijo postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega igrišča,

Ostale izbrane operacije so še v fazi izvajanja:
• Okoljsko raziskovalni zavod, Navdih
trajnosti,
• Matej Kotnik s.p., Apartmaji Cokla,
Zero,
• Vrtec Slovenske Konjice, Odprto učno
okolje za vse generacije,
• Xena d.o.o., Dežela Vile Eksene.

Operacije LAS v obravnavi

V letu 2019 je bil objavljen Javni poziv za
izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, z
glavnim ciljem spodbujanja podjetniške aktivnosti in socialnega podjetništva ter novih
oblik podjetniškega sodelovanja v urbanih
območjih ter izboljšanja stanja okolja v urbanih območjih. Okvirna višina razpisanih
nepovratnih sredstev je znašala 251.875,16
€, delež sofinanciranja upravičenih stroškov

za operacije, sofinancirane iz sklada ESRR
znaša 80%. Javni poziv je bil odprt od 15.
maja do 20. junija 2019. Vodilni partner je
organiziral dve informativni delavnici, na
katerih je bil potencialnim upravičencem
predstavljen javni poziv. Delavnici sta potekali v Šentjurju in Slovenskih Konjicah, sicer
pa so sodelavci vodilnega partnerja zainteresirani javnosti ves čas predajali informacije o
javnem pozivu osebno, v delovnem času, po
telefonu ali preko elektronske pošte.
V predvidenem roku je bilo na LAS »Od
Pohorja do Bohorja« pravočasno oddanih 8
vlog. Kasneje je prišlo do odstopa dveh vlog
s strani prijaviteljev, tako da je LAS obravnavala in izbrala 6 operacij. S strani Ocenjevalne komisije LAS so bile izbrane in potrjene
operacije:
• Občina Dobrna, Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave na območju
zdraviliškega parka Dobrna,
• Občina Slovenske Konjice, Zeleni urbani prostor Slovenskih Konjic,
• Občina Šentjur, Urejanje športnega
parka Šentjur – 3. faza,
• Občina Zreče, Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami,
• Občina Vitanje, Vzpostavitev Turistično-informacijskega centra Vitanje in
ureditev okolice,
• Društvo za strpne odnose Eksena, Bodimo EkoKul-čista narava je naša pravica
in odgovornost.
Vodilni partner LAS je vse vloge izbranih
operacij vnesel v aplikacijo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer čakajo na nadaljnjo obravnavo in potrditev s
strani omenjenega ministrstva.
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Vodilni partner LAS skrbi za podporo upravičencem ter nemoteno delovanje tekočih aktivnosti
Razvojna agencija Kozjansko kot vodilni
partner LAS »Od Pohorja do Bohorja« tudi v
letu 2019 skrbi za nemoteno izvajanje tekočih aktivnosti in aktivnosti povezanih z animacijo LAS. Zagotavlja podporo organom
LAS, nudi podporo prijaviteljem. Poskrbela je za pripravo, objavo in izvedbo javnega
poziva, ves čas ureja in posreduje vloge na
Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo in je posredni organ med obema
organoma nadzora. Vsem izvajalcem izbranih operacij ter vsej zainteresirani javnosti
je ves čas na voljo pri zagotavljanju želenih
informacij ter ima vlogo strokovne podpore izbranim prijaviteljem pri izpolnjevanju
administrativnih zahtev, kot prvostopenjska
kontrola na terenu ter nudi pomoč pri morebitnih dopolnitvah in vseh ostalih tekočih
zadevah.

Bohorja« v letu 2019 oddal tri poročila in
zahtevke. Dve sta že bili oddani in sta v pregledovanju s strani nadzornega organa, tretje
bo oddano do konca leta 2019.
Tako kot vsi izbrani izvajalci operacij, je tudi
vodilni partner ves čas pod budnim nadzorom Agencije za kmetijske trge in razvoj
podeželja ter Ministrstva za gospodarstvo in

tehnologijo. Redne kontrole vključujejo pregled postopkov, izvajanje operacij in pregled
dokumentacije, povezane z izvajanjem SLR.
V letu 2019 sta bili izvedeni dve skupščini
LAS, na katerih so bili prisotni člani LAS
seznanjeni s tekočimi aktivnostmi in letnim
programom in sicer, 29. 1. 2019 v Šentjurju
ter 4. 9. 2019 v Vitanju.

Pri operacijah v izvajanju, skrbi za podporo
upravičencem in oddajo zahtevkov na oba
organa upravljanja.
Za svoje tekoče delo in izvedbo animacije,
bo vodilni partner LAS »Od Pohorja do

Skupščina LAS v Šentjurju

LAS »Od Pohorja do Bohorja« na podlagi uspešnosti pri doseganju mejnikov in ciljev SLR upravičena do dodatnih sredstev
Vodilni partner LAS »Od Pohorja do Bohorja«, RA Kozjansko, je s strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejel
obvestilo o doseganju mejnikov iz drugega
odstavka 19. člena Uredbe CLLD. Preverjeni so bili mejniki o številu zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami,
delež dodeljenih sredstev, delež izplačanih
sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi
v odločitvi o potrditvi operacije, pri čemer
so se upoštevala izplačila do 31. 12. 2018 ter
število novo ustvarjenih delovnih mest.
Na podlagi uspešnosti doseganja mejnikov
in ciljev SLR v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti, je LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki
jo zastopa vodilni partner Razvojna agencija
Kozjansko, upravičena do dodatnih sredstev,
v skupni višini do največ 180.481,76 €. V
skladu z veljavnim Programom za razvoj
podeželja RS za obdobje 2014-2020, lahko
LAS dodatna sredstva nameni za izvajanje
podukrepa »Podpora za izvajanje operacij
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v okviru strategije lokalnega razvoja (SLR),
ki ga vodi skupnost«. Na podlagi dodatno
odobrenih sredstev pa mora LAS pripraviti
ustrezno spremembo SLR, v kateri v finančni okvir vključi dodatna sredstva iz naslova
rezerve za uspešnost. Predlagane spremembe
SLR so bile uspešno predstavljene in potrjene na 14. redni Skupščini LAS, ki je potekala 4. septembra v Vitanju. Na dokončno

potrditev sprememb SLR vodilni partner
še čaka s strani Koordinacijskega odbora
CLLD. Dodatno odobrena sredstva bodo
tako na voljo upravičencem na podlagi novega Javnega poziva, napoved katerega objavljamo na zadnji strani aktualnega POB-a, objavljen pa bo na spletni strani LAS:
www.las-pohorje-bohor.si.

Šentjurski Zgornji trg še lepši in z novimi vsebinami
V Občini Šentjur se zavedamo pomena
dediščine in kot člani Združenja zgodovinskih mest Slovenije skrbimo ne le, da
ohranjamo to edinstveno trško jedro, ampak ga tudi dopolnjujemo z novimi vsebinami za obiskovalce.
Tako smo z uspešno prijavo na razpis LAS
od Bohorja do Pohorja uresničili ambiciozno idejo in lansko leto Evropske kulturne
dediščine ter 100–letnico smrti bratov Gustava in Benjamina Ipavec kronali s prenovo
vrta Ipavčeve hiše. S tem je občina pridobila
nov protokolarni prostor na odprtem ter rešila propadajočo škarpo, hkrati pa povezala
prenovljeno stavbo glasbene šole z Ipavčevo
hišo. 21. junija smo še slavnostno prerezali
trak, se sprehodili po novi tlakovani potki med skrbno urejenimi zasaditvami do
portalov in paviljona ter občudovali novo
razsvetlitev v polmraku. Nato smo vrt z veseljem prepustili mladoporočencem in organizatorjem prireditev Šentjurskega poletja.
Ti so letos lahko prvič posedeli na prostem
v bližnjem kostanjevem parku in uživali v
vzdušju Kulturne pipce (KUD Epic teater).
Čebelarsko društvo Šentjur pa je prav tako
na razpisu LAS uspešno pridobilo sredstva
za obnovo društvenega čebelnjaka v Zgornjem trgu. V lični podobi z možnostjo prikazov vseh čebelarskih opravil je zaživel na
pomlad, ko so se čebele odpravile na pašo.

Občina Šentjur se je s to investicijo prijavila na javni poziv
LAS »od Pohorja do Bohorja« za izbor operacij iz naslova
podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in pridobila
sofinanciranje investicije v višini 50.000 EUR.

Jesenski meseci so nam prinesli potrditev,
da smo na pravi poti, saj je Zgornji trg
osvojil tretje mesto med trškimi jedri v akciji Turistične zveze Slovenije Moja dežela
– lepa in gostoljubna.

Šentjurska občina trdno na poti k trajnostni mobilnosti
Prihodnost je v trajnostni mobilnosti, ugotavlja dokument Celostna prometna strategija Občine Šentjur, ki smo ga sprejeli pred
nekaj leti. Zato aktivno spodbujamo trajnostne oblike mobilnosti. Nadaljujejo se dela
za dokončno ureditev kolesarske povezave
in pešpoti ob potoku Pešnica. Cilj je, da se
z okolju prijazno trajnostno infrastrukturo
poveže celotno mesto, od naselij, športnih
objektov, do upravnega območja, sredstev
javnega prometa, trgovinskih središč in javnih zavodov (zdravstveni dom in lekarna,
šole, vrtca), slednjič pa tudi do bodočih kolesarskih poti Štoram in Celju ter Šmarju pri
Jelšah, ki jih načrtuje direkcija za infrastrukturo.
Po ureditvi kolesarske povezave bo občina
v letu 2020 vzpostavila še sistem izposoje
javnih koles. Sprva bodo vzpostavljene štiri
postaje, pri OŠ Hruševec, na novozgrajenem

parkirišču pri Zdravstvenem domu, na mestnem trgu in na obračališču avtobusov pri
vrtcu na Pešnici. Na voljo bodo navadna in
električna kolesa, glede na interes občanov
pa bomo dodajali nove postaje za izposojo
koles.
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Nova parkirišča pri zdravstvenem
domu in v bližini sredstev javnega
prometa

Nič več makadama na državnih cestah

Občina Šentjur je zaključila ureditev parkirišča – vozlišča parkiraj in prisedi (P+R)
pri avtobusni in železniški postaji, s čimer
smo v neposredni bližini središča mesta
Šentjur pridobili blizu 100 novih parkirnih
mest. Prav tako je parkiranje omogočeno
povsem pri sredstvih javnega prometa, blizu
avtobusne in železniške postaje.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Novo pa je tudi parkirišče pri Zdravstvenem domu Šentjur, ki smo ga soinvestirali
Občina Šentjur, Zdravstveni dom Šentjur
ter Celjske lekarne. Pridobili smo 30 novih
parkirnih mest. Omogočeno je tudi parkiranje za invalide, predvsem pa je parkirišče
namenjeno zaposlenim in pacientom omenjenih zavodov, kar bo občina poskušala tudi
spodbujati z ustreznimi ukrepi na področju
mirujočega prometa.

30. junij si bomo v Občini Šentjur dobro
zapomnili, saj je takrat »padla« zapora po
asfaltiranju zadnjih metrov pomembne državne prometne povezave Planina pri Sevnici–Sevnica. Prenova celotnega odseka je
potekala fazno, je pa bil to še eden zadnjih
makadamskih odsekov državnih cest v Sloveniji, zato si občina na čelu z županom mag.
Markom Diacijem zelo aktivno prizadevala
za izvedbo del. Ta so bila zelo zahtevna, saj
je speljana ob strugi potoka Sevčina in med
strmimi brežinami, iz katerih je padalo kamenje. Cesto, ki je bila prvotno grajena leta
1868 (!!!) je bilo potrebno razširiti in sanirati
večji plaz. Investicijo, vredno dobre 3 milijone evrov, je izvajala Direkcija RS za infrastrukturo. V poletnih mesecih pa je bila
zatem prenovljena še cesta Zelence–Bohorč,
ki je v času prenove ceste proti Sevnici služila
kot obvoz.
Trenutno Direkcija RS za infrastrukturo

Vabljeni v Občino Dobje
Občino Dobje zaznamujeta neokrnjena narava in mir.
Vabimo vas, da obiščete krajevne znamenitosti, kot so cerkev Karmelske Matere božje,
Turška lipa, stare domačije ali pa se odpravite na Fotolov oz. na pot razbojnika Guzaja.
Priporočamo obisk Kozjanske domačije, kjer
je možen vpogled v stare običaje in navade
naših prednikov.
Poleg naštetega lahko gostje v kraju okušajo
tradicionalne dobjanske jedi ekološkega izvora, na voljo pa so tudi prenočišča.
V Dobju skozi vse leto potekajo razne tradicionalne prireditve, katerih termine si lahko ogledate na spletni strani Občine Dobje,
www.dobje.si.
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izvaja dela pri izgradnji krožišča Aspara s
pločnikom in obnovo regionalne ceste do
odcepa s Cesto na grad. Občina je pripravila dokumentacijo še za gradnjo krožišč pri
Resevni in pri OŠ Franja Malgaja Šentjur.
Letos pa je bila končana gradnja pločnika in
kolesarske steze Stopče–Grobelno.
Občina Šentjur ves čas skrbi tudi za urejanje svoje cestne infrastrukture. Zaključujejo
se zelo zahtevna dela v Ulici I. celjske čete.
Intenzivno se nadaljujejo dela za ureditev
lokalne ceste Pešnica–Podgrad v skupni dolžini cca 845 m. V teku je 1. faza ureditve
lokalne ceste Jakob–Rifnik. Urejen bo odsek
ceste na relaciji od križišča z regionalno cesto
Jakob–Šentjur proti Rifniku v dolžini 410
metrov.

Varovanje in inovativno oživljanje urbanega naselja Vitanje za ranljive
skupine – vitanjska pitna voda
Projekt Varovanje in inovativno oživljanje
urbanega naselja Vitanje za ranljive skupine se je izvajal v urbanem naselju Vitanje.
Aktivnosti so se izvajale z namenom vzpodbujanja varovanja okolja in trajnostnega turizma. V začetku projekta je bila opravljena
analiza stanja obstoječih vodnjakov in zasnova obnove vodnjakov (popis vodnjakov,
opredelitev potrebnih vodnjakov za čiščenje
in nujno obnovo). V naslednjih mesecih je
potekala obnova in čiščenje vodnjakov, z
namenom ohranjanja vodnih virov (izboljšanje stanja in kvalitete vode). Pripravljena
je bila celostna grafična podoba, vsebinsko
so bile pripravljene ter tehnično oblikovane
informativne interpretacijske table. Vzpostavljena je bila tematska učna pot, ki vodnjake povezuje med seboj. Pri tem so bili
vključeni mladi, invalidi, ženske in druge
ranljive skupine. Vzporedno z vzpostavljeno
tematsko potjo se je pripravil vodnik za pot,
prilagojen ranljivim skupinam, z namenom
spodbujanja večje vpetosti ranljivih skupin
v lokalno dogajanje, boljšega informiranja
ter ustvarjanja ustreznih pogojev za aktivno
preživljanje prostega časa in medgeneracijska
sodelovanja.

Ob zaključku projekta je bila organizirana
otvoritvena prireditev s sodelovanjem vseh
ranljivih skupin. Daljnoročno bo vzpostavljeno interpretacijsko vodenje z doživljanjem ter možnostjo okušanja Vitanjske
vode. Tekom projekta je bila vzpostavljena
idejna zasnova za vzpostavitev ciljno usmerjenega doživljajskega turističnega produkta,
z vpeto pitno vodo Vitanja in obnovljeno
dediščino, s promocijskim kozarcem vitanjske pitne vode.
S projektom so vodnjaki dobili svojo prvotno podobo. Projekt je namenjen vsem obiskovalcem, še posebej pa mladim, šolskim
skupinam, invalidom, ženskam, ljubiteljem
ohranjanja naravne in kulturne dediščine
ter ostalim, ki se ukvarjajo z raziskovanjem
dediščine.
Poleg Občine Vitanje sta bila partnerja v
projektu še Komunala Vitanje, javno podjetje, d.o.o. Vitanje in Turistično društvo
Vitanje.

unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je bil potrjen s strani LAS »Od Pohorja do Bohorja« in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sofinanciran je
bil s strani Republike Slovenije in Evropske

Vabljeni na sprehod po Vitanju. Vodnik za
pot je na voljo na sedežu Občine Vitanje ter
Turistično-informacijskih centrih Destinacije Rogla-Pohorje.

skupne športne urice (tako organizacijsko,
kakor izvedbeno). Postajališče za avtodome
je vključeno v skupno promocijo Destinacije
Rogla-Pohorje oziroma promocijsko povezavo z drugimi občinami, ki že imajo postajališča za avtodome. S tem je Vitanje uvrščeno
na slovenski in evropski zemljevid območij s
postajališčem za avtodome.

Projekt je namenjen vsem obiskovalcem občine Vitanje in Destinacije Rogla-Pohorje
ter LAS Od Pohorja do Bohorja, še posebej
pa mladim, šolskim skupinam, invalidom,
ženskam, ljubiteljem športnih aktivnosti ter
ostalim, ki se veselijo gibanja na prostem.

Igrivo stičišče
Projekt Razvoj turistične infrastrukture
v Vitanju, z ureditvijo Postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega
igrišča se je izvajal na območju Občine Vitanje.
Aktivnosti so se izvajale z namenom izboljšanja infrastrukture in osnovnih storitev ter
na novo urejene rekreacijske in športne infrastrukture.
S projektom se je celovito uredilo postajališče za avtodome, z ureditvijo skupnega medgeneracijskega igrišča za vse starostne skupine, predvsem za otroke in mlade, kot skupni
prostor ter športno-rekreativna površina.
Namen projekta je bil, da se v občini Vitanje
zagotovi primerna in zadovoljiva infrastruktura, ki bo prebivalstvu, mladim ter ranljivim skupinam, ženskam ter obiskovalcem
zagotavljala osnovne in dodatne aktivnosti
za življenje, druženje, obisk ter športno-rekreativne dejavnosti v prostem času.
V prvi vrsti so bila urejena in vzpostavljena
funkcionalna parkirna mesta za avtodome z
zasaditvijo dreves. Obnovljeno je bilo športno-rekreativno igrišče (preplastitev) ter urejeno oziroma vzpostavljeno naravno igrišče z
igrali. Na njem so tekom projekta potekale

Projekt »Razvoj turistične infrastrukture v
Vitanju, z ureditvijo Postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega igrišča«
se je izvajal s finančno pomočjo Evropskega
sklada za razvoj podeželja (ESKRP).

Poleg Občine Vitanje sta bila partnerja v
projektu še LTO Rogla-Zreče, gospodarsko
interesno združenje za pospeševanje turizma
in Športno društvo Vitanje.
Vabljeni na Igrivo Stičišče, s postajališčem
za avtodome in skupnim medgeneracijskim
igriščem, ki danes živi skupaj z domačini in
privablja obiskovalce.
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Odprto učno okolje za vse generacije
Družba se spreminja in v ospredje prihajajo
drugačne vrednote. “Ljudje se vse bolj vračamo k naravi. V njej ponovno prepoznavamo prednosti kakovostnega bivanja in tudi
priložnosti zelenega turističnega razvoja.
Nenazadnje tudi prednosti, ki jih za otrokov
osebnostni razvoj ponuja življenje v neposrednem stiku z naravo preko gozdne pedagogike in številnih drugih aktivnosti,” poudarja Tomaž Popovič, ravnatelj Vrtca Slovenske
Konjice. Zato so se povezali predstavniki
Vrtca Slovenske Konjice, konjiške Osnovne
šole Pod goro, Krajevne skupnosti Špitalič,
Krajevne skupnosti Stranice, Kartuzijanske
konjenice, Turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice in podjetja Fijavž, ki
je na Stranicah kupilo ribnike. Prijavili so se
na LAS-ov razpis za vzpostavitev Odprtega
učnega okolja za vse generacije.

Pestra paleta aktivnosti
S tako pridobljenim evropskim denarjem so
uredili Učilnice na prostem za vse generacije
v Špitaliču, na Stranicah ter pri vrtcu Tattenbach v Slovenskih Konjicah. V dopoldanskem času jih lahko koristijo vrtčevski otroci in osnovnošolci, popoldne in ob koncih
tedna pa v njih lahko prosti čas kakovostno
preživljajo družine, starostniki in ranljive
skupine ter vsi ostali, ki v tem vidijo priložnost za razvijanje zdravega življenjskega

sloga. Zakonca Robi in Karin Lavin v njih
vodita izobraževanja za učitelje, vzgojitelje,
turistične vodnike in krajane. To jesen pa za
prebivalce Špitaliča, Slovenskih Konjic in
Stranic pripravljajo javne predstavitve projekta. Vrstijo se vodeni sprehodi po Špitaliču
in njegovi okolici, na katerih spoznavajo naravne in kulturne danosti območja. Skupaj
z zeliščarko in uspešno Inovativno mlado
kmetico Katjo Temnik iz Žič so v Špitaliču pripravili predavanja o biodinamičnem
kmetovanju. S Katjino pomočjo so uredili
samooskrbni vrt za vrtec in šolo. Pri tem so
bili še kako dobrodošli nasveti dr. Ane Vovk
Korže, ki poudarja, da imajo v Špitaliču, v

osrčju neokrnjene narave, izvrstne pogoje
za ureditev učnega poligona za vzgajanje vrtnin. “S temi vrtninami ter z ostalimi pridelki špitalskih kmetov bi lahko oskrbovali
bližnje šole in vrtce. Zakaj ne? Že kartuzijani
so se oskrbovali s pridelki, ki so jih vzgojili
prav v Špitaliču,” poudarja Popovič. Projekt
Odprto učno okolje za vse generacije bodo
zaključili z izdajo monografije in mednarodno konferenco.

Nov učni čebelnjak pri Sprehod po urbanih novostih v mestu
Občina Slovenske Konjice je na urbanem staje, in sicer na avtobusni postaji, pri GiOsnovni šoli Loče
sprehodu ob koncu septembra predstavi- mnaziji, na začetku Mizarske ulice ter ob
Petek, 27. 9. 2019, je bil za čebelarje ČD
Loče in udeležence čebelarskega krožka na
osnovni šoli Loče pomemben dan, saj so
predali namenu nov učni čebelnjak, ki bo
omogočal strokovno usposabljanje in vzgojo
novih generacij čebelarjev in širjenju znanja
ter tradicije o čebelah in čebelarstvu na Loškem tudi prihodnjim rodovom.

la novosti, ki jih je uredila v centru mesta.
Uredili smo območje stare tržnice, ki je prinesla 25 parkirnih mest, ki vključujejo tudi
parkirišče za avtodom, postajališče za kolesa,
dve parkirišči za električna vozila in invalide.
Del parkirišča bo urejen tudi kot območje
kratkotrajnega parkiranja (brezplačna modra
cona). Uredili bomo tudi zelene površine,
sprehajalno pot ob reki Dravinji z igrali in
otroškim zip line-om.
V Slovenskih Konjicah se vzpostavlja sistem
izposoje javnih koles. Postavljene so štiri po-

Prenovljeni TIC v Slovenskih Konjicah
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vstopu v poslovno cono LIP. Postaje bodo
omogočale priklop šestih javnih koles, od
tega bodo štiri stojala namenjena za klasična kolesa ter dve stojali za električna kolesa.
Za najem kolesa se je potrebno registrirati in
plačati 10 ali 20 evrov letne naročnine. To
vam bo omogočilo pol ure vožnje na dan,
daljši najem pa se doplača.

Na urbanem sprehodu smo pokazali tudi
najlepše prenovljeni Turistično-informacijski center Slovenske Konjice na Starem trgu
27. Sanirane stene in tla ter nova oprema
prostorov vzpostavljajo boljše pogoje za delo
zaposlenih in prijaznejši sprejem obiskovalcev.
Pot pa je bila tudi literarno obarvana. Predstavili smo literarno-turistično pot »Po Minattijevih stopinjah«, ki bo zainteresirano
javnost na poseben način, v spremstvu poezije, vodila po Slovenskih Konjicah. Pot je
začrtala domačinka Tina Esih, učiteljica slovenskega jezika na OŠ Ob Dravinji in dolgoletna lokalna turistična vodnica.

Katja Temnik postala inovativna mlada kmetica
Zveza slovenske podeželske mladine je letos
že 12. organizirala vseslovenski izbor Inovativni mladi kmet. Naziv je po izboru strokovne komisije prejel Igor Paldauf iz Vučje
vasi, Katja Temnik iz Žič pa je postala inovativna mlada kmetica po izboru javnosti.
Katji, nekdanji profesionalni košarkašici, je
danes roko stisnil tudi župan Darko Ratajc.
Ob prejemu naziva ji je izrekel čestitke in
izrazil spoštovanje za izjemno zgodbo, ki jo
skupaj z mamo Majdo pišeta v njunem zeliščnem raju, Vrtu Majnika. Katjina pot, ki
je iz športnega področja zavila na področje
kmetijstva je dokaz, da je za kreativne, inovativne, odgovorne in delovne ljudi omejitev
le nebo.

»To ni priznanje zgolj zeliščnemu vrtu Majnika, temveč je to priznanje za vse biodinamične in ekološke kmetije v Sloveniji. Zato
sem toliko bolj vesela, da je širša javnost
pri nas spoznala, da v Sloveniji potrebujemo kmetije, ki niso tovarne, temveč skrbijo
za to, da je zemlja, ki jo obdelujejo, vedno
bolj rodovitna, da na njih rastejo vedno bolj
kakovostne rastline, ki so hkrati vedno bolj
odporne na vremenske pojave, in to brez rastlinjakov in plastičnih folij. Zato to ni moja
zmaga, temveč zmaga zdravega razuma.
Zmaga, ki nam vsem v tej prelepi deželi daje
upanje, da bomo zmogli,« poudarja Katja.

Vraževerje na naši strani Pohorja
Praznoverje oziroma vraževerje je staro toliko kot človeštvo. Vendar je kombinacija, da
petek in številka 13 prinašata nesrečo novejšega izvora. Stara je malce več kot stoletje.
Petek, 13. september, je bil za oplotniško
graščino poseben, saj so grajski prostori gostili nenavaden večer. V literarni sekciji, ki
deluje, v sklopu Kulturno umetniškega društva Oplotnica so pripravili večer, posvečen
vraževerju. V prvem delu so predstavili odlomke iz knjige Antona Gričnika z naslovom
Lahova Mima, pohorska in štajerska vedeževalka iz Oplotnice, narodopisna in turistična
znamenitost.

V drugem delu so lahko prisluhnili pripovedim zbranega občinstva, ki je razložilo svoje
videnje o vraževerju in vedeževanju. Čarovnic, ki bi zajahale metle in se vozile z njimi,
jim sicer ni uspelo zbezati na plan. Prvi popravni izpit so imeli že čez dober mesec dni
in nato še 13. decembra. Črne mačke in razbita ogledala so se dogajali samo v domišljiji
obiskovalcev.
Zidovi, ki so v preteklosti slišali že marsikaj,
so tokrat prisluhnili glasovom Bernarde Tič,
Kaje Sluga, Jane Gliha Hohler in Marice
Kranjc. Svojo pikico na i so dodali še slikarsko obarvani prostori pred kratkim v Piranu

nagrajene slikarke Suzane Marovt. Njene slike so dodale prireditvi prav posebno noto.

20. Martinov pohod
V soboto, 9. 10. 2019, je TD Trta organizirala že tradicionalni 20. Martinov pohod.
Zbrali so se ob 9.30 v grajskem kompleksu,
kjer je potekal krajši kulturni program. Udeleženci pohoda so prejeli spominsko torbico
s kozarcem, ki so ga lahko izkoristili na številnih postojankah po poti do cilja. V cerkvici svetega Martina so se zbrali z vinogradniki iz Zreč, župniki treh sosednjih občin
pa so darovali sveto mašo, krstili mošt, zapeli
so ljudski pevci iz Koritnega. Postojanke z
okrepčili so čakale pohodnike tudi po poti
nazaj. V grajskem kompleksu je čakalo kosilo, 20 m štrudla, blejske kremne rezine in
druge dobrote ter zabava z ansamblom Žurerji.
Izbrali so novo vinsko kraljico, ki prihaja iz
gorenjskega konca. S sabo je imela veliko

podpornikov, saj so se pohoda udeležili tudi
člani pobratenega društva iz Koritnega ter

drugi obiskovalci iz vse Slovenije.
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Pot med krošnjami Pohorje na Rogli je odprla svoja vrata obiskovalcem
Na Rogli smo odprli nov inovativen primer
doživljajske ponudbe v Sloveniji. Gre za
prvo pohodno leseno konstrukcijo pri nas,
v katero je zasebni tuji investitor Erlebnis
Akademie preko svoje češke družbe Zažitkova Akademie vložil okoli 4,5 milijona evrov
in je njihov deveti tovrstni objekt v Evropi.
Objekt je bil namenjen svojim obiskovalcem že v roku 3 mesecev in pol od položitve temeljnega kamna. Občina Zreče pa je
pripravila podporno infrastrukturo in sicer
priključek za vodovod in TK, priključek
elektrike, priključek za fekalno kanalizacijo,
odvodnjavanje ter izvedba dostopne ceste in
parkirišča.
Gre za večinoma iz lesa izdelano konstrukcijo, ki jo sestavljata 522 metrov dolgo sprehajališče, ki se nahaja največ do 20 metrov nad
tlemi, ter 37 metrov visok razgledni stolp z
dodatnimi 521 metri krožne poti. Celotna
dolžina poti Pot med krošnjami je brez ovir
in je tako prijazna tudi starejšim, gibalno
oviranim in invalidnim osebam ter družinam z otroškimi vozički. Obiskovalce bo
ob poti pričakalo kar nekaj adrenalinskih in
izobraževalnih postaj, vsebino pa namerava-

jo vsako leto dopolnjevati z novimi vsebinami. Že spomladi bodo zgradili približno 40
metrov dolg tobogan, ki bo adrenalinskim
navdušencem omogočal spust iz vrha stolpa
nazaj do poti.

Polnilnice za polnjenje električnih vozil v Zrečah
Da bi uporabnikom električnih vozil omogočili polnjenje svojih vozil tudi na našem
območju, smo zagotovili tri električne polnilnice tipa G6 232-2-0, katerih dobavitelj
je Petrol d.d. Cena treh omenjenih polnilnih
postaj je znašala 9.870,00 EUR brez DDV.
Občina se je konec marca 2019, za namen
nakupa polnilnih postaj, prijavila na javni
razpis Eko sklada, na podlagi katerega ji je
bila odobrena nepovratna finančna spodbuda za tri polnilne postaje v višini 9.000,00
EUR. 4. septembra 2019 so bile vse tri električne polnilnice dobavljene, nameščene in
predane v uporabo.
Vse polnilnice imajo ustrezno talno označbo

in prometni znak, izvedena so bila tudi elektro inštalaterska dela za priklop polnilnic na
električno napajanje. Pogodba o upravljanju
in vzdrževanju polnilnih postaj je sklenjena
med dobaviteljem Petrolom d.d., Občino
Zreče in podjetjem Unitur d.o.o. za obdobje
5 let, z možnostjo podaljšanja.
Lokacije polnilnih postaj za električna vozila
v Zrečah:

1. parkirišče pred Občino Zreče,
2. parkirišče pred Termami Zreče, pri
rampi na vstopu v Hotel Dobrava,

3. parkirišče pred Hotelom na Natura Ro-

Električna polnilna postaja na parkirišču pri Termah Zreče
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gli.

Lokalni ponudniki pa so dobili priložnost,
da svoje proizvode t.i. »Okuse Rogle« ponudijo na »Tržnici na Rogli«, ki se nahaja ob
dostopni cesti do objekta.

Zreče srebrne v Communities in
Bloom
Občina Zreče je v svetovnem tekmovanju
Communities in Bloom osvojila srebrno
priznanje. Na tekmovanju je sodelovala kot
edina slovenska predstavnica. Communities
in Bloom je kanadska neprofitna organizacija, ki se zavzema za spodbujanje okoljske
odgovornosti s poudarkom na izboljšanju
zelenih površin v lokalnih skupnostih. Za
občino Zreče to ni prvo tekmovanje z okoljsko noto. Lani je v mednarodnem tekmovanju Entente florale osvojila zlato priznanje.
Članici ocenjevalne komisije sta bili med
drugim navdušeni tudi nad odgovornim
odnosom občine do okolja in nad prizadevanjem vodstva občine za trajnostni razvoj
in kakovostno bivanje občanov. Jubilejne
25. podelitve priznanj, ki je bila v Yarmouthu v Novi Škotski (Kanada), se je udeležil
župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik.
Ob vrnitvi s podelitve ga je pričakala množica članov številnih društev v občini, ki se je
poveselila in nazdravila uspehu.

Občina uspešna pri pridobivanju evropskih in državnih sredstev za obnovo Zdraviliškega parka Dobrna
Občina Dobrna je, skupaj s partnerjema
Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna in
Fortyone, Denis Tomazin s. p., prijavila projekt »UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN OHRANJANJE NARAVE NA OBMOČJU ZDRAVILIŠKEGA PARKA DOBRNA« na javni razpis za pridobitev evropskih
sredstev in bila pri tem uspešna.
Zaradi parka mnogi ljudje obiščejo Dobrno. Poleti nas navdušuje z naravno svežino
in hladom. Je dominantna danost Dobrne,
njen dragocen biser nenadomestljive naravne in kulturne dediščine. Začetki zdraviliškega parka segajo približno v leto 1820,
ko je bila zasajena kostanjeva aleja. V naslednjih desetletjih so se začeli urejati drevesni in parkovni nasadi. Danes so v parku
drevesa vzorno označena in obiskovalcu nudijo bogata botanična spoznanja. Drevesne
skupine se dopolnjujejo z okrasnim grmičevjem, pojavljajo se nove poti in počivališča. V
letu 2018 je bila v parku izvedena medgeneracijska točka – igrala in naprave za ranljive
skupine in vse generacije.
Slaba luč zelo obiskanega parka pa je v tem,
da je opremljen s starejšimi in dotrajanimi
klopcami za posedanje, druženje in počitek
ter koški za odpadke. Tudi javna razsvetljava v parku je starejše izvedbe, ki ne ustreza
določilom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, kar je razlog,
da bi bilo potrebno, predvsem zaradi varstva

Projekt Digitalna promocija turizma v Občini Dobrna – Digitalna
Dobrna

okolja in ohranjanja narave, navedeno prenoviti.
V ta namen namerava občina, v sodelovanju
s partnerjema, v zdraviliškem parku izvesti
ukrepe za varstvo okolja in ohranjanje narave. V sklopu operacije bo:

•

prenovljena javna razsvetljava, ki bo
ustrezala določilom navedene uredbe
glede varstva okolja,

•

prenovljena urbana oprema parka
(klopi in koši),

•

izvedeno izobraževanje širše javnosti
na temo učinkovite in za okolje sprejemljive javne razsvetljave.

V okviru operacije bo park prenovljen v podobi, kot je izgledal v letih nastajanja. V ta
namen so bile iz celjskega muzejskega arhiva in od starejših občanov pridobljene stare
fotografije parka, v snovanje projekta so bili
vključeni domačini ter s strokovnimi nasveti
in usmeritvami tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje. Z upoštevanjem
smernic ZVKD OE Celje pri pripravi projekta in izbiri urbane opreme in svetil v duhu
zasnove parka pred 200 leti, bo ta naravni
biser dobil tudi podobo tistega časa.
Ocenjena vrednost investicije je 70.540,52 €
z DDV, od tega je predvidenih do 45.117,72
€ iz sredstev CLLD. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz

V okviru projekta je bila vzpostavljena spletna stran www.visitdobrna.si, Facebook in
Instagram profil Visit Dobrna, izveden je
bil odkup novih promocijskih fotografij za

Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Z izvedbo ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave na območju Zdraviliškega parka Dobrna se bo prispevalo k izboljšanemu
stanju okolja.
Poleg omenjenega projekta je občina prijavila tudi projekt »UREDITEV SPREHAJALNE POTI – ALEJE V ZDRAVILIŠKEM
PARKU DOBRNA« na razpis Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev povratnih sredstev. Za omenjen projekt, ki zajema ureditev 240 m sprehajalne
poti v zdraviliškem parku, je občina prejela 31.354 € povratnih sredstev, 4.277 € je
predvidenih proračunskih sredstev.
Oba projekta sta se pričela izvajati v jesenskih mesecih 2019.
V jesenskih mesecih se je v zdraviliškem parku izvedla tudi odprava posledic škode zaradi poplav in močnega vetra v mesecu decembru 2017, in sicer izvedla se je obnova škode
na drevnini, v skupni vrednosti okoli 40.000
€. Dela so se izvajala po predhodnih navodilih in pod stalnim nadzorom pristojnega
konservatorja s pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
in strokovnega nadzora ter ob sodelovanju
mednarodno certificiranega arborista.

potrebe digitalne promocije destinacije, pripravljeni so bili promocijski filmi, vsebine in
prevodi za novo spletno stran, izvedena promocija turističnih vsebin na spletnih straneh
in družabnih omrežjih ter izobraževanje turističnih ponudnikov na področju digitalne
promocije.

Operacijo Digitalna promocija turizma v Občini Dobrna sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.

www.visitdobrna.si - nova spletna stran, izdelana v okviru projekta Digitalna promocija turizma v Občini
Dobrna – Digitalna Dobrna.

Promocijski film Mlinarska nedelja na Dobrni.
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Priznanje zimske turistične patrulje 2018 Občini Dobrna

Prostofer v vedno več občinah na območju LAS
V občini Zreče so z izvajanjem brezplačnih
prevozov v sklopu projekta Prostofer, ki je
projekt Zavoda Zlata mreža, pričeli v mesecu maju 2019. Prostofer je skovanka iz
besed 'prostovoljni' in 'šofer'. Je trajnostni
vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki
potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi
aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi
priskočijo na pomoč.
Občina Oplotnica je k projektu Prostofer
pristopila v mesecu juniju 2019. Trenutno
imajo 6 prostovoljcev – šoferjev, ki vozijo z
električnim vozilom RENAUL ZOE. Letos
so opravili 65 prevozov in peljali 67 oseb,
kar je naneslo že prevoženih 2717 km.

Svet 24, d.o.o. je organiziral Zimsko turistično patruljo 2018, ki je v dnevni izdaji Svet
24 in na Radiu Aktual izhajala 16 tednov
zaporedoma. Občina Dobrna je po ocenjevanju tujih državljanov prejela priznanje za
MISTIČNO DOLINO MLINOV. Podelitev priznanja je potekala 25. 5. 2019 na plaži
Debeli Rtič v Ankaranu.

3. Maraton slovenskih folklornih
skupin na Dobrni
16. 6. 2019 je na zdraviliški ploščadi potekala prireditev 3. Maraton slovenskih folklornih skupin v organizaciji MKD Od Celja do Žalca. Kot soorganizatorji, poleg Term
Dobrna in Občine Dobrna, smo gostili štiri
folklorne skupine. Poleg domače skupine
so nastopili še: OFS PLAMEN Škocjan na
Dolenjskem, Društvo SOŽITJE obalnih
občin, FS KUD Šmartno v Rožni dolini ter
FS KUD O. Župančič TINJE. Prireditev
je uspela, še vreme nam je bilo naklonjeno,
tako da smo lahko izvedli še povorko skupin
od kulturnega doma, skozi zdraviliški park
do prireditvenega prostora. Folklorniki so
Dobrno zapustili v lepem spominu, saj smo
prejeli samo pozitivne povratne informacije.
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Uporabnike navadno peljejo na zdravstvene
preglede, v lekarno ali po nakupih, in sicer v
Maribor, Slovensko Bistrico, Slovenske Konjice in v center Oplotnice (občane iz oddaljenih vasi občine).
S SRCEM NA POTI – brezplačni prevozi
za starostnike, klicni center: 080 10 10
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim
občanom, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa
tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi
sredstvi. Omogočal bo lažjo dostopnost do
zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do
javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, najkasneje
tri dni pred prevozom pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem
centru bodo nato zabeležili vaše podatke in
lokacijo prevoza. Po najavi prevoza bo klicni
center obvestil prostovoljnega voznika o prevozu in to sporočil uporabniku, za katerega
se opravi prevoz.

V občini Slovenske Konjice je projekt Prostofer zaživel že marca 2017. Vozniki, ki so
pripravljeni pomagati, nudijo prevoz starejšim občanom Slovenskih Konjic za namene
vsakodnevnih opravkov, obiskov pri zdravniku in podobno. Letos so prevozili že preko
3000 km!
V letošnjem letu je bilo do sredine oktobra
opravljenih 94 prevozov, ki jih je koristilo
17 različnih uporabnikov. Prevoze trenutno
izvaja pet aktivnih prostovoljnih voznikov.
Do konca leta je še nekaj časa in lahko, da
bomo še presegli lanski dosežek. Lani so bili
v celem letu opravljeni 104 prevozi, ki jih je
koristilo 20 uporabnikov. Prevoze so izvajali
trije prostovoljni šoferji, ki so opravili približno 3057 km. Letos pa je število še večje,
prevozili so namreč že 3513 km. Ko smo se
pred dvema letoma pridružili projektu, smo
bili med prvimi pridruženimi občinami. Danes nas veseli, da se na podlagi dobrih praks,
ki jih pišemo v Slovenskih Konjicah, projekt
širi po vsej Sloveniji.
Uporabniki koristijo prevoze za poti do
zdravnika, na fizioterapije v Zdravstveni
dom Slovenske Konjice in Terme Zreče, do
trgovine in po drugih manjših opravkih.
Voznike k pomoči spodbuja zadovoljstvo
in zahvala kandidatov, kar je zanje največje
plačilo. Prostoferji vozijo električno vozilo v
lasti naše občine, kar je koristna in zelo pomembna občinska pridobitev, tudi v zavesti
projekta Zero Waste, v katerem se občina
trudi, da bi čim bolj zmanjšala količino odpadkov in tako skrbela za čistejše okolje.
K projektu bo s 1. 1. 2020 pristopila tudi
Občina Šentjur. Podobno kot v ostalih
vključenih občinah tudi tukaj pričakujejo
največ povpraševanja po prevozih k zdravniku, do javnih ustanov in trgovskih centrov.

Izbrane prireditve na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«
Nedelja, 15. 12. 2019,
ob 18.00
Kulturni dom Dobje
»Veseli dobjanski večeri« (vsebina: petje starih pesmi – ljudsko izročilo, zdrava prehrana..)
Sobota, 21. 12. 2019,
ob 15.00
Nasproti gostilne Pri Olgi
»Otvoritev jaslic v Dobju« s
kratkim kulturnim programom

Petek, 6. 12. 2019,
ob 18.00
Center Noordung
Gala otvoritev fotografske razstave DRON 2019 in zaključek
leta z revijo Digitalna kamera
Otvoritev fotografske razstave
digitalnih fotografij posnetih z
Droni. Podelitev nagrad in priznanj ter koncert Brazzz band Male žabe.
Nedelja, 22. december,
ob 18.00
Vitanjska kulturna dvorana
Tradicionalni dobrodelni koncert Zapojmo Vitanjčani
Petek, 31. 1. 2020,
Center Noordung
Akademija Mihajlo Pupin
Kulturna prireditev duhovni podpori šolstvu, znanju in znanosti z
o osrednjo temo o Mihajlo Pupinu, ameriškemu znanstveniku
srbskega rodu, ki je pomben za
razvoj ameriške znanosti, obenem
pa je pomemben tudi za Slovence.

Sobota, 7. 12. 2019,
ob 14.30
Grajski kompleks Oplotnica
Miklavževanje v grajskem kompleksu
Zaželene so predčasne prijave na
telefon 031 618 688.
Četrtek, 19. 12. 2019,
ob 18.00
Športna dvorana Milenij, Oplotnica
Božično-novoletni koncert z
dobrodelnim bazarjem
Sobota, 21. 12. 2019,
ob 16.00
Cerkev sv. Janeza Krstnika, Čadram
Božični koncert
Nastopali bodo ljudski pevci in
godci, glasbene skupine, otroški in odrasli pevski zbori. Pred
cerkvijo pa bo za uvod zaigrala
godba na pihala Oplotnica.
Ponedeljek, 30. 12. 2019,
ob 16.00
Sejna soba KTC Oplotnica
Otroško silvestrovanje z dedkom Mrazom
Prosimo starše, da prijavite otroke
do 28. 12. zaradi lažje organizacije na 040 722 163. Snežinke in
dedek Mraz vas pričakujejo.
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Mestni trg, Šentjur
20. – 23. 12. 2019
27. – 30. 12. 2019

Vsak dan:
- animacija za otroke
- palačinke in krompirček
- pestro kulturno dogajanje
- bogata gostinska ponudba
- dogajanje pod šotorom

Od 17.00 do 21.00

Silvestrovanje

z ansamblom KOZJANSKI LUMPI
31. 12. ob 22.00

Silvestrovanje

za najmlajše, 31. 12. ob 17.00

Gosta:

harmonikar Andraž Frece in vokalno-napovedovalni solist Franci Podbrežnik-Solčavski

Četrtek, 26. december 2019, ob 18. uri v dvorani Hruševec, Šentjur

28
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Praznicna
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DOBRNA
JASLICE NA PROSTEM
NEDELJA

1. 12.
12.00

NEDELJA

15. 12.
10.00

SOBOTA

21. 12.
16.00

SOBOTA

21. 12.
17.00

SOBOTA

21. 12.
18.00

NEDELJA

22. 12.
16.00

TOREK

24. 12.
18.00

TOREK

24. 12.
24.00

SREDA

25. 12.
11.00

KONCERTI

ADVENTNI VENEC, PRIŽIG PRVE LUČI
in druženje na prireditvenem prostoru
sredi Dobrne
Fantje iz Zavhra
PRAZNIČNO DOŽIVETJE
izlet - Celovec in Vrbsko jezero,
zaključek z večerjo v Gostilni Triglav
TD Dobrna
PRAZNIČNA PREDSTAVA Z OBISKOM
BOŽIČKA IN OBDARITEV OTROK
v kulturnem domu Dobrna
Občina Dobrna in ZŠTK Dobrna

KONCERT v župnijski cerkvi ob

otvoritvi Praznične Dobrne,
sodelujejo: Moški pevski zbor KUD
Dobrna, Mešani pevski zbor Orfej Celje,
skupina harfistov, solisti
TD Dobrna in KUD Dobrna
BLAGOSLOV RAZSTAVLJENIH JASLIC
rogisti ali solisti Godbe Dobrna
Druženje ob glasbi (Trio Dobrna)
kuhanček, čaj ...
TD Dobrna
PREDNOVOLETNO DRUŽENJE
na trgu Dobrne
ogled jaslic, nastop harmonikašev
VINGOSI Vinska gora, topli napitki ...
TD Dobrna
OBISK Božička v avli HOTELA VITA in
KONCERT Moškega pevskega zbora
KUD Dobrna
Terme Dobrna
POLNOČNA SV. MAŠA
Župnija Dobrne
BOŽIČNI KONCERT
Moškega pevskega zbora KUD Dobrna
v župnijski cerkvi
KUD Dobrna - Moški pevski zbor

SILVESTROVANJA
ČETRTEK

26. 12.
15.00
16.00

PETEK

27. 12.
16.00

SOBOTA

28. 12.
17.00

NEDELJA

29. 12.
17.00

TOREK

31. 12.
SREDA

1. 1.
9.00

SREDA

1. 1.

14.00

NOVOLETNI PLES

ŽIVE JASLICE

V JAMI BIERKELLER
nastop ljudskih pevcev s pesmimi
ob božičnih praznikih
TD Dobrna
ŠENTJANŽEVO
blagoslov vina
župnijska cerkev
TD Dobrna - vinogradniki
LJUDSKO petje in glasba
ob toplih napitkih in domačih dobrotah
prireditveni prostor sredi Dobrne
Arnika - društvo podeželjskih žena in
deklet
LJUDSKO petje in glasba
ob toplih napitkih in domačih dobrotah
prireditveni prostor sredi Dobrne
Arnika - društvo podeželjskih žena in
deklet
SILVESTROVANJA
rezervacije: Terme Dobrna in
Hotel Gostilna Triglav
Terme Dobrna, Gostilna Hotel Triglav
NOVOLETNI POHOD
NA PAŠKI KOZJAK
zbor pri Občini Dobrna
PD Dobrna

»PUJSEK ZA SREČO V 2020«

z obujanjem tradicije ob nastopih
TRIO DOBRNA, Veseli Vižarji DU Dobrna,
Ljudske pevke, presenečenje ...
Vsa društva

ZANIMIVOSTI:
V času od 21. 12. do 6. 1. 2020 bodo na stopnišču Dobrne
in okoli cerkve razstavljene jaslice, ki so jih pripravili člani
društev, posamezniki in prijatelji Dobrne.
Okrašeno stopnišče z novoletnimi jelkami
Razstava jaslic v župnijski cerkvi od 21. 12. do 6. 1. 2020
rezbarja- arhitekta g. Marjana Vodnika, univ. dipl. inž. arh.,
Razstava replik »kapelice Dobrne« z malimi jaslicamisodelujejo zaselki Dobrne.

Vabljeni...

PRAZNIČNA DOBRNA
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www.turisticnodrustvodobrna.si

NAJAVA 2. JAVNEGA POZIVA LAS »OD POHORJA DO BOHORJA«
ZA LETO 2019 SKLAD EKSRP
Predvidoma v decembru bo objavljen nov javni poziv LAS tokrat za izbor operacij iz naslova
podpukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, in sicer za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Datum javnega poziva bo objavljen po potrditvi spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS
»Od Pohorja do Bohorja«.
Predvidoma bo razpisanih 691.570,53 EUR sredstev, delež sofinanciranja upravičenih stroškov
za operacije pa znaša 85 %, vrednost posameznega sofinanciranja je do največ 50.000,00
EUR.
V sklopu javnega razpisa bodo razpisana sredstva po posameznih tematskih področjih, in
sicer:
Tematsko področje

Ukrep

Višina razpisanih sredstev

Ustvarjanje delovnih mest Razvoj podjetništva in dopolnilnih
dejavnosti
Dvig ravni lokalne samooskrbe
Razvoj osnovnih storitev Izboljšanje infrastrukture in
osnovnih storitev
Varstvo okolja in
Varstvo okolja in ohranjanje narave
ohranjanje narave
Večja vključenost mladih, Ustvarjanje in zagotavljanje
žensk in drugih ranljivih
priložnosti za širšo udeležbo
skupin
ranljivih skupin v družbi

137.862,54 EUR
41.255,26 EUR
276.582,20 EUR
71.618,79 EUR
164.251,74 EUR

Posamezna operacija se lahko nanaša le na eno tematsko področje in ukrep. Lahko pa
zasleduje cilje tudi drugih tematskih področij. Cilji operacije morajo biti merljivi z jasnimi
učinki in rezultati.
Operacije morajo zasledovati ključne cilje in ukrepe zapisane v strategiji po posameznih
tematskih področjih:
Ustvarjanje novih delovnih mest: vzpostavitev ustreznega podpornega okolja in spodbujanje
razvoja dejavnosti, ki vpliva na ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest.
Razvoj osnovnih storitev: zagotavljanje ustrezne infrastrukture za zagotovitev boljše dostopnosti osnovnih storitev in izboljšanje kvalitete bivanja.
Varstvo okolja in ohranjanje narave: varovanje in ohranitev narave predvsem na območju
varovanih območjih narave.
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin: zagotavljanje ustrezne vsebine in
pogojev za aktivno udejstvovanje ranljivih skupin.

www.las-pohorje-bohor.si

